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STEGEN
är till för dig som är motiverad och behöver
samordnat stöd av flera myndigheter för att komma
ut i, eller återgå till, studier eller arbete.

För vem?

Några av våra aktiviteter

Stegen är till för dig som är motiverad och behöver samordnat stöd av flera
myndigheter för att komma ut i, eller återgå till, studier eller arbete.

•
•
•
•
•
•
•

I Stegen Grums finns representanter från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Grums kommun samt Landstingets psykiatri och
vårdcentral knutna till arbetet genom ett samverkansteam. Detta för att
kunna arbeta effektivt med samordning av resurser och kompetenser, utifrån
dina behov.
Vi utgår från din förmåga! Syftet är ett ökat välbefinnande med målet egen
försörjning genom arbete eller studier.

Hälso- och friskvårdsaktiviteter
Sociala aktiviteter
Kreativa aktiviteter
Jobbcoaching
Utredningar
Arbetsprövning
Praktik

Hur kommer jag till Stegen?
Du ska vara i behov av samordnad rehabilitering från flera
myndigheter.

Vad händer i Stegen?

Verksamheten i Stegen är kopplad till den myndighet/de myndigheter
där du har din/dina handläggare/behandlare.

För att på bästa möjliga sätt kunna stödja ditt individuella behov av insatser i
ett led att uppnå en ökad arbetsförmåga, skräddarsys olika aktiviteter. Det
innebär att det är dina behov som styr vilka aktiviteter som du deltar i.

Tillsammans med din handläggare/behandlare kan du ansöka om att
delta i Stegen, blankett finns på Samspelets hemsida:
http://www.samspelet.se/stegen-grums
Du kan även ansöka själv via blankett som finns på hemsidan.

Tillsammans ser vi till dina starka sidor och vi gör en planering för hur du kan
nå dina delmål och mål. Dessa följs upp regelbundet med dig och inblandade
myndigheter. Uppföljningen innebär att vi tillsammans, minst var tredje
månad, utgår från vilken steg-förflyttning som skett mot Ditt mål. Stegförflyttningen avgör hur länge du deltar i Stegen.

Din/dina handläggare/behandlare kommer finnas med under din tid i
Stegen.

